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Ausztria 
 

 

Ausztria 2003-2005 közötti társadalmi kirekesztés elleni cselekvési tervének „Jó gyakorlatok” 

fejezete 4 területen mutatja be a lehetséges példákat, a megfelelő és hatékony intézkedéseket.  

 

Child Care Allowance (CCA – Gyermekgondozási Támogatás) 

 

A CCA a szülői támogatási rendszert váltotta fel és 2002-re érte el a megfelelő eredményeket.  

Egy márciusban végzett kutatás megállapította, hogy a CCA abban segít leginkább, hogy a 

gyermekvállalás idején, a kisgyermek gondozása alatt se kelljen a családnak szegénységben 

élni. A CCA havi összes költsége 440 euró, mely maximum 36 hónapig jelenthet támogatást a 

családoknak. A CCA joga kétszer átruházható az egyik szülőről a másikra, így megadva a 

lehetőséget arra, hogy az apa is részt vegyen a nevelésben. A CCA támogatásban részesülő 

szülő akár évi 14600 euró támogatásban is részesülhet.  

A támogatás sikere abban rejlik, hogy a szülő számára választási lehetőséget biztosít abban, 

hogy saját maga vigyáz gyermekére, vagy folytatja munkáját egész/részidőben és külső 

gyermekgondozót fogad. A támogatás lejártával pedig az Állami Foglalkoztatási Szolgáltatás 

(Public Employment Service) ad lehetőséget a szülők munkaerő-piacra való visszatéréséhez.  

 

Követelmények és fejlődési tervek a hosszú távú gondoskodásért 

 

A tartományok 1996-tól számítva 15 évre kvantitatív, humánerőforrás és pénzügyi 

követelményeket fogalmaztak meg a hosszú távú gondozásra vonatkozóan, melyek célja egy 

stratégiai irányvonal meghatározása a különböző provinciákban. A kvantitatív célok elérését 

három egyenlő időszakra bontva állapították meg 2000, 2005, 2010.  

 

Clearing: A fiatalok iskolából munkaerő-piacra való áttérésének támogatása 

 

Ez a program főként azokra a fiatalokra összpontosul, akiknek speciális szükségleteik vannak 

(pl.: mert fogyatékossággal élnek) az iskolát követően a munkaerő-piacon.   

A Clearing szolgáltatás a következőket tartalmazza: 

 A szolgáltatás arculatának meghatározása figyelembe véve az érintett érdeklődését és 

alkalmasságát,  
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 Erősségek/gyengeségek vizsgálata 

 A lehetséges szükségletek körvonalazása a speciális képzésekhez 

 A foglalkozási perspektívák feltárása az érdeklődés és alkalmasság alapján 

 Karrier és fejlődési tervek körülrajzolása 

 

A siker forrása pedig: a fiatalok, szüleik és tanáraik aktív bevonása.  

A Clearing program 2002-től majdnem mindenhol igénybe vehető volt, és ugyanebben az 

évben 1450 fiatal sikeresen felhasználta.  

 

Munkaerő-piaci integrációs intézkedések a szociális támogatás igénybevevőinek 

 

Az intézkedés értelmében az igénybevevőket előkészítik a munkára és ha szükséges             

támogatást is kaphatnak a problémáik megoldására.   

 

 

Finnország 

 
Finnországba számos korábbi modell fejlődött tovább a társadalmi kirekesztés megelőzésében 

– figyelembe véve a helyi feltételeket. A modellek a kirekesztés folyamatát egészében 

közelítik meg a különböző felmérések adatait és szakmai csoportok gyakorlatát hasznosítva. 

A modell  különbséget tesz NGO-, szakpolitikai- és program-szinten.  

 

Citizens’ welfare networks (HYVE – Állampolgárok jóléti hálózata) 

 

A HYVE egy regionális jóléti modell, melyben egy vagy több helyi hatóság együttműködik a 

Szociális Jólétért és Egészségért Finn Szövetséggel.  

A munka az aktuális területeken a szociális problémákra, szükségletekre és kihívások 

megoldására épül. A cél a jóléti szolgáltatás kialakítása és az együttműködésen keresztül 

megvalósítandó támogatás.  

 

Együttműködési modell a társadalmi kirekesztés megelőzésére (Jyväskylä) 

 

Feladata: a helyi erők bevonása rendezése és a közös projektek elindítása.  
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A projektbe bevont szereplők: a város szociális jóléti és egészségügyi hatósága és más 

hatóságok, a munkaügyi hivatal, a Szociális Biztosítási Intézmény, egyetemek, szakiskolák és 

más szervezetek.  

A közös projekteket úgy csoportosítják, hogy mindegyike egy saját célcsoporttal 

rendelkezzen.  

 

A gyermekek és fiatalok jólétének támogatása török modell példáján 

 

A török stratégia a gyermekekre, a fiatalokra és a gyermekes családokra fókuszál. A 

gyermekek és fiatalok jólétének biztosítására egy úgymond hálózati modellt alkalmaznak, 

amely egy irányító csoport ellenőrzése alatt áll. Indikátorokat állítanak fel, így ennek a 

„gyermek-költségvetésnek” az a lényege: hogy mérje, a különböző hatóságok évente mennyit 

költenek a gyermekek és fiatalok ügyeinek megoldására.  

 

Kelet-Helsinki: helyi foglalkoztatási modell a társadalmi kirekesztés megelőzésére 

 

Ebben a régióban problémát okoz a hosszú távú munkanélküliség, a bevándorlók nagy száma, 

a jövedelem alacsony szintje és az oktatási rendszer. Ez a modell a város saját szolgáltatásaira 

szorítkozik.  

Ezen a területen már több projektet is kidolgoztak, amelyek általában egymásra épülnek. 

Ennek köszönhetően nőtt az együttműködés és közös tervezés a hatóságok között és az 

intézkedések harmonizálása is sokat fejlődött az ügyfélszolgáltatásban.  

 

HARAVA – 2000-2004 

 

A Harava egy közös projekt a gyermekvédelmi szervezetek és az állami szektor szereplésével. 

A projekt támogatja az NGO-k, állami szektor és magánszektor szereplői, valamint a szociális 

jóléti, egészséggondozói és oktatási hatóságok közötti együttműködést.  

A Harava 14 regionális modellt ölel fel, céljai pedig: a gyermeket örökbe fogadó családok 

támogatása, a szubregionális szintű munka, a multiprofesszionális ügyfélszolgáltatás 

fejlesztése, valamint a szolgáltatási stratégiai partnerség erősítése a helyi hatóságok és NGO-k 

között.  
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Olaszország 

 
Az olasz cselekvési tervben a „jó gyakorlatok” kiválasztása a következő tényezőkön alapult: 

 Innovatív célok 

 Fenntarthatóság 

 Áthelyezhetőség 

 Reprodukciós jelleg 

 Stratégiai vonatkozás 

 Politikai jelentőség 

 

’The Elderly Project’ – Projekt az Idősekért (Bologna/Ravenna) 

 

Projektcél: az önmagukat ellátni képtelen idősek otthoni gondozása 

 a család bevonásának, felelősségének növelése 

 személyi szolgáltatások fejlesztése 

 új társaságok alapítása, főként a hátrányos helyzetű női bevándorlók 

foglakoztatására 

 munkások helyzetének rendezése 

 képzési fejlesztések 

 a gondozási segítők fejlesztése 

 az integrált gondozás érdekében napi gondozási centrumok megnyitása 

 a gondozási politikával foglalkozó állami hatóságok korszerűsítése 

 a helyi partnerségi hálózat fejlesztése 

 

Erőforrások: az első három évben az alapítvány több mint 7 millió eurót irányzott elő a 

kevésbé tehetős családok számára.  

A vállalkozói aktivitás növelése: 10 vállalat csatlakozott a kezdeti évben az alapítványhoz, 

majd később még 5 vállalat, melyek munkahelyeket kínáltak kb. száz női bevándorlónak.  

A szakemberek képzése: 2002 végéig összesen hat képzési tanfolyamot indítottak, melyen 91 

női dolgozó vett részt.  

Garantált igazságos jövedelem és törvényes foglalkoztatás megszervezése: a projekt 

figyelembe vette az árak emelkedését és ezzel összefüggésben biztosította a jövedelmet. 
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Helyi partnerség fejlődése: azáltal sikerült elérni, hogy a munkába bevontak számos állami 

társaságot, akik száma évről évre nőtt.  

Jövőbeli kilátások: a projekt továbbfejlődik és 2004-re látványos bővülést eredményez más 

alapítványok és helyi hatóságok bevonásával.  

 

Válasz a társadalmi kirekesztésre: a közreműködés non-profit rendszere és a 

Fondazione Banco Alimentare tapasztalat 

 

Törekvések: az élelmiszersegélyezés területén két probléma megoldására keresik a választ: a 

fogyasztói társadalom ételpazarlásának okára és a szegénység és társadalomból kirekesztés 

problémájára.  

Célok: „food bank” bevonása az élelmiszer összegyűjtésében az élelmiszer és mezőgazdasági 

szektorból. 

Történet: 1989-ben alapították meg a Fondazione Banco Alimentare-t, mely 3 év alatt 

elterjedt egész Olaszországban, mára már 18 regionális bankot számlál.  

Tevékenység: az alapítvány ingyen összegyűjti azokat az élelmiszereket, amelyeket különböző 

piaci indokok miatt nem tudtak eladni (pl.: csomagolás megsérült, rossz termék promóció, 

rossz termékminták, szezonális termékek).  

Partnerség: a bankok – közösen állami testületekkel, élelmiszer és mezőgazdasági termékeket 

gyártó cégekkel és a nagy élelmiszerkereskedésekkel azon dolgoznak, hogy sikeresen 

küzdjenek a pazarlás-éhség problémájával.  

Elért eredmények: összegyűjtött ételek ezreit számos területen raktárokban helyezték el, 

ahonnét aztán később szétosztják, nyilvántartásba veszik és ingyen kiszállítják a 

segélyszervezetekhez.  

Humánerőforrás: a „food-bankok” munkáját több, mint 700 önkéntes segítette 2002-ben, akik 

43640 tonna ételt gyűjtöttek össze és 6527 helyre osztották szét, ezzel kb. egy millió emberen 

segítve.  

Projektfejlődés: az alapítvány több éve részt vesz a National Hunger Awareness Day-en 

(Nemzeti Nap az éhezés elleni felhíváson). 2002 novemberi gyűjtésen már több, mint 100 

ezer önkéntes segített, 5016 tonna ételt adományoztak, mely értéke több, mint 18 millió euró 

volt.  

 

Projekt a nehézségekkel küzdő családokért az otthon és anyagi támogatás biztosítására 

– Cigno Mountain Community, Valle Biferno 
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Projektcél: Campobasso provinciában a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett családok 

támogatása, valamint a családi problémák megelőzése és csökkentés. Célcsoportja: azon 

gyermekek és fiatalok, akiknél a lemorzsolódás kockázata fennáll; kiskorúak, akiket sértenek 

a jogi hatósági rendeletek; családok fogyatékos gyermekekkel.  

Prioritási célok:  

 elkerülni, hogy a gyermekek családjuktól távol legyenek 

 a család oktatásra szánt erőforrásainak fejlesztése és visszanyerése 

 a szülői hozzáállásának megváltoztatása a családon belüli erőszak elkerülése 

érdekében és a gyermekgondozásban 

 a család és környezete közötti hálózatok kialakítása 

 valós megoldások a családi problémákra 

 a kiskorúak pszichológiai és szociális problémáinak megelőzése a személyiségi 

fejlődésük érdekében 

 

Partnerségi fejlődés: felvették a kapcsolatot a családügyi problémákkal foglalkozó 

szervezetekkel és intézményekkel.  

Családi támogatási tevékenységek: a lehetséges családokat, akiket bevontak a projektbe, 

csoportokba sorolták a problémáiknak megfelelően (gyermekeik iskolai nehézségeik, a 

gyermekgondozás a születés utáni 3 hónapban). Mint későbbi segítséget, tervbe vették a 

gazdasági támogatást is, valamint egy alap létesítését, mely arra fog szolgálni, hogy 

megkönnyítse a célok elérését.  

Projekt team: a csoport lelki segélynyújtókból és szociális munkásokból áll, akiknek feladata, 

hogy bevonják és motiválják a gyermeket és serdülőkorúakat a tanulási aktivitásra, mely a 

kiegészítő program része. 

Értékelése rendszer: Kétszintű rendszer az eredmények ellenőrzésére: 

 Kis-csoport szintű: a csoport minden 3. hónapban ülésezik, hogy átvizsgálják a 

jelentéseket az eredményekről és a célok sikereiről 

 Plenáris szint: a csoport tagjai (helyhatósági szervek, helyi gyermekjóléti szolgálatok 

képviselői, külső felügyelők) hathavonta üléseznek.  

 

A Társadalmi Beilleszkedésért Szolgáltatási és Tervezési Centrum (Services and 

Planning Centre) létrehozása 

Provincial Administration of Potenza 
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A program az intézményközi akciókat támogatja annak érdekében, hogy felismerjék azokat a 

kezdeményezéseket, melyek a gazdasági és szociális problémákra kínálnak közös, 

összehangolt megoldásokat.  

Projektcél: Egy elemző felülvizsgálat körvonalazása. A Szolgáltatási és Tervezési Centrum 

elemzi a be nem illeszkedettek és a nélkülözők, valamint a lakosság életkörülményeit.  

Team: A szegénység elleni harc olasz képviselőit bízták meg a projekt kivitelezésével. Tagjai: 

helyi vezetők, regionális intézmények igazgatói, szakemberek, harmadik szektor képviselői.  

Projektszakaszok:  

 Elemzések és a kiválasztás előkészítő szakasza 

 A fontos helyi erőforrások kiválasztása 

 A szociális és gazdasági szempontok feltárása a családoknál végzett mintakutatások 

alapján 

 Az összegyűjtött információkból a projekt véglegesítése és egy végső elemzés 

elkészítése 

 Az eredmények alapján a Szolgáltatási és Tervezési Centrum megnyitása 

Szolgáltatási és Tervezési Centrum: 

I. Cél: az információk függetlenségének, semlegességének és hitelességének biztosítása 

II. Intézkedések tartalma: a Centrum felelőssége: 

 A szegénység és bizonytalanság megelőzésére a szükséges információk 

összegyűjtése 

 Ülésterem, kapcsolatok aktivizálása 

 Rendszeres publikációk 

 Az elvégzett munkák felülvizsgálata, értékelése (tartományi és helyi szinten) 

 A kutatási programok kidolgozása 

 A programok kidolgozása és ellenőrzése 

 Az éves jelentés kidolgozása és prezentálása a centrum minőségi és mennyiségi 

munkájáról 

 Az információk és adatok összegyűjtése, elemzése és terjesztése 

 A foglalkoztatási, képzési, lakásügyi, oktatási, egészségügyi és családügyi 

szakpolitikák összefüggésének fejlesztése 
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Németország 

 
„50000 munkahely a súlyos fogyatékossággal élőknek” 

 

Cél: A munkát kereső súlyosan fogyatékossággal élők számának csökkentése 25%-kal 1999-

2000 között. Ennek elérésére 2000. október 1-jén érvénybe léptették a súlyos 

fogyatékossággal élők körében a Munkanélküliség Elleni Küzdelem Okmányát, melynek fő 

eleme a címben említett program népszerűsítése. 

Megvalósítás: a stratégia elemei: 

 reklámkampány 

 telemarketinges/információs vonal 

 brossúrák terjesztése 

 rendezvényszervezés 

 szakmai rendezvények 

 Internet-terjesztés 

A speciális integrációs szolgáltatók tevékenysége sikeresnek mondhatók, 2002 végére 12700 

embernek hoztak létre munkahelyeket.  

Eredmények: a célok elérése majdnem teljes, ami azt jelenti, hogy 24%-os csökkenést értek el 

a munkanélküliségben, azaz 45474 embert sikerült foglalkoztatni.  

 

A Foglalkoztatás Központi Intézménye: FAIR Speciális Program (Federal Institute for 

Employment) 

 

Cél: A FAIR speciális program arra hivatott, hogy megszüntesse a hosszú távú 

munkanélküliséget.  

Megvalósítás: azon munkáltatók, akik foglalkoznak a hosszú távú munkanélküliek munkaerő-

piaci integrációjával, képzésükkel és munkakeresésükkel, a program értelmében anyagi 

támogatást kapnak.  

Eredmény: 2002-2003 között jelentősen csökkent a munkanélküliek száma.  
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Federal Government-Länder Programme  

Districts with a Special Need for Development – The Social City (Speciális igényű 

területek fejlődéséért – A Szociális Város) 

 

Cél: a szociális és földrajzi szegregáció városi növekedése miatt 1999-től új programokon 

keresztül támogatták a várostervezést, melynek része a fent említett program is. Az 

intézkedéseket a következő szakpolitikai területeken tervezik: lakásügy, gazdaság, 

foglalkoztatás, szociális ügyek 

Megvalósítás: a különböző intézkedések és a projekt bevonják a folyamatba a helyi 

partnereket, akik kulcsfontosságúak a program hosszú távú sikeréhez.  

Eredmény: a javuló számadatok mellett fontos kiemelni a helyi szereplők, politikusok és a 

kormány közötti széleskörű párbeszéd kialakulását. 

  

Würzburg District: „Lehetőség 2000” Projekt – A szociális támogatásban részesülő      

munkanélküliek képzése 

 

Cél: a szociális támogatásban részesülők 70% a képtelen integrálódni a munkaerő-piacra, 

vagy legalábbis nem hosszú távra.  

Megvalósítás: a szociális támogatás ellátója dönti el ki csatlakozzon és ki lépjen ki a 

projektből, mely kb. 250 lehetőséget kínál 14 mentor segítségével.  

A Program különlegességei: 

 A résztvevőket nem válogatják ki előre, de csak a leginkább rászorultak juthatnak 

támogatáshoz 

 Egyénre szabott válaszok 

 Projektek összekapcsolódása 

 Szoros kapcsolat a Szociális Jóléti Hivatallal 

 A Program fő elemei: 

 Clearing Process (Tisztázási Folyamat) 

 Képzési Centrum 

 Foglalkoztatási Centrum 

 Szociális Iroda 
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Eredmény: Az első 22 hónapban 848 embert regisztráltak, de ebből 533 résztvevő kilépett 

egyéb indokok miatt (általános munkaerő-piacra kerültek, a szociális támogatás vélt 

alkalmatlansága miatt, elköltöztek egy mások területre). 

 

 

Franciaország 

 

A komoly nehézségekkel küzdő emberek foglalkozatásának megvalósítása két irányvonal 

mentén épült ki, egyrészt ezeket az embereket újra tevékennyé és munkaképessé kell tenni, 

másrészt egyénre szabott támogatási programokat kell az egyéni igényekhez igazodóan 

létrehozni.  

 

Integráció a gazdasági tevékenységen keresztül 

 

A társadalmi kirekesztés elleni harc során a gazdasági tevékenységen keresztül történő 

integrálódás lehet a segítség azoknak, akik számos szociális és képzettségi hátránnyal 

küzdenek, így a munkaerő-piac nyújtotta hagyományos lehetőségekből kiszorulnak. Az 

elhelyezkedést, mint egy katalizátorként segítő gazdasági társaságok 260 ezer emberrel 

foglalkoznak évente, akiknek 44%-a tud elhelyezkedni a visszailleszkedési folyamat végére. 

Ahhoz, hogy ezen szektor katalizátor funkcióját megerősítsék a támogatási eszközöket és 

azok használatának módszereit a 2003-2005-ös Nemzeti Cselekvési Tervbe bele kell vonni.  

 

Súlyos társadalmi kirekesztés, hajléktalanság 

 

 Szociális őrprogram (The Social Watch Program): 1998. július 29-én törvénybe 

iktatott program lakáshoz jutási lehetőséget, lakásügyekkel kapcsolatos információkat 

kínál a nehézségekkel küzdőknek. A szolgáltatást igénybe vevők főként a 

gyermeküket egyedül nevelő anyák, családok, családjuktól elszakadt fiatalok és a 

bevándorlók köréből kerül ki. A növekvő igények miatt a programot újra kell gondolni 

és az egész rendszert újradefiniálni.  

 Fogadás és tanácsadás (Reception and Guidance): 1997-ben hozták létre és majdnem 

minden országrészben (departement) létezik ingyenesen hívható telefonszám. 24 órán 

keresztül hívható az év minden napján. Segít magánszemélyeknek és intézményeknek 
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eligazodni a formalitásokon és szálláslehetőségeket ajánl. Mobil csapatok és szociális 

orvosi szolgálatok mennek a hajléktalanok segítségére. 250 központ létezik, amelyek 

segítséget nyújtanak a hajléktalanoknak abban, hogy igénybe vegyék a 

szolgáltatásokat: állandó lakhely, fürdési lehetőség, étel, mosodahasználat, 

adminisztratív teendőkbe való segítségnyújtás.  

 2002-2003-ra a téli vészhelyzetek elhárítására készítettek tervet, amelyet a vártnál 

korábban megvalósították 2002 nyarán. Több mint 5700 további helyet hoztak létre a 

hajléktalanoknak.  

 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni harc erősítését szolgáló Nemzeti terv 

célkitűzései a következők: A terv az anyagi bizonytalanságban élők helyzetének 

integráltabb és globálisabb kezelését kívánja erősíteni. Gyakorlatilag az egész 

szociális rendszer modernizációjáról van szó, amelynek keretében magasabb szintű 

védelmet és beilleszkedési esélyt biztosítanának a leggyengébbeknek.  

 

Külföldiek befogadása és integrációja 

 

Ahhoz, hogy a Franciaországba érkező bevándorlók integrációjához és beilleszkedéséhez a 

legjobb körülményeket biztosítsák, a Nemzetközi Migrációs Iroda egy beillesztési programot 

indított el 1998. elején. 16 országrészt kapcsoltak be a programba, melynek céljai: lehetővé 

tenni a francia társadalomba való integrálódást, prezentálni a francia életmódot és 

meghatározni a családok szükségleteit a különböző területeken (társadalmi integrálódás, 

francia nyelvlecke, munka, egészségügy, oktatás, jogokhoz való hozzáférés, megfelelő 

szolgáltatások biztosítása). Célszemélyek: a családok újraegyesítési érdekében 

Franciaországba érkező családtagok, francia családok külföldi tagjaik, menekültek 

családtagjai.  

2002-ben 100 ezer külföldi közül 37 részesült a program által nyújtott szolgáltatásokban.  

 

Program a városokért 

 

A program célja, hogy integrált eszközzé váljon a társadalmi kirekesztés elleni harcban. 

Javítani és fejleszteni kívánja a partnerséget és erősíteni a szektorpolitikák következetességét 

a kiemelten fontos területeken.  

A program magába foglalja:  

 a gazdasági fejlődést 
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 helyi szereplők együttműködését és állandó részvételük biztosítását 

 a társadalmi és a szakmai élet közötti egyensúly újjáteremtéséért 

 kulturális és sportprogramok szervezését azon gyermekek részére, akik nem 

tudnak nyaralni menni, úgy, hogy ezen programok lehetőleg a későbbi munkaerő-

piaci belépésüket is segítsék 

 egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést 

 helyi versenyképes civil szféra megteremtését 

 

Ezen programok sikeres végrehajtását segíti az a törvénytervezet, amit hamarosan a francia 

parlament elé terjesztenek. A törvény célja, hogy a szükséges forrásokat biztosítsa ezen 

területek a fenntartható fejlődése érdekében. 

 

 

Írország 
 

Tinédzserkorúak szüleinek támogatása kezdeményezés 

 

1999-2000-ben Dublinban, Galwayben és Limerickeben indítottak el a Tinédzserprojekteket, 

olyan területeken, ahol a vidéki és városi sajátosságok is egyaránt megjelennek.  A projekt 

azon szülőket, édesanyákat és édesapákat támogatta, akik különböző szociális, gazdasági 

háttérrel rendelkezetek. A kulcsfontossági akciók a projekt során a következők voltak: 

 Egyenként járó támogatások 

 Családlátogatási programok 

 Egyenlően támogatott csoportok 

 Gyermekgondozással és oktatással kapcsolatos kiadások támogatása 

 Az iskolai protokoll bővítése – terhes tanulók és a már „szülőtanulók” támogatása 

 A szociális jóllétről, lakásépítésről, oktatásról és egészségügyi ellátásról 

információhoz jutás és ezek támogatásának biztosítása 

 Oktatási/képzési szervezetekhez való fordulás 

 Csoportmunka az iskolákban 

 

Eredménye:  

 A megkérdezettek 76%-a hitte, hogy élete egyre jobb lesz 
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 Mindenki úgy vélte, hogy szükségesek efféle támogatások 

 A szülők támogatásai: nevelési támogatás, információhoz való hozzájutás a 

jövedelemtámogatás, egészségügy, oktatás és a képzés területein, egyéni és 

csoporttámogatások 

 

Összességében: Az erősségekre fókuszált, rugalmas és kreatív projekt volt, megkülönböztetés 

nélkül támogatta a fiatal szülőket.  

 

Money Advice And Budgeting Service-MABS ( Pénzügyi Tanácsadó Szolgálat) 

 

Független, megbízható szolgáltatás minden olyan alacsony jövedelmű családnak, akik 

eladósodtak vagy nagy esélyük van erre. Gyakorlati és költségvetési intézkedésekre helyezi a 

hangsúlyt, így alacsony kamatú hiteleket biztosít, segít a hitelezőktől való függetlenedésben, 

az anyagi ellenőrzés visszanyerésében és a jövőbeli költségvetés tervezésében.  

A Pénzügyi Tanácsadók támogatják klienseiket abban, hogy maximalizálják jövedelmüket, 

megelőzzék az eladósodást és ahol szükséges további támogató ügynökségekkel is felveszik  

a kapcsolatot. A MABS gyakran a családi otthonok visszaszerzésében is ügyfelei mellé áll.  

 

Preventive Strategy for Unemployment (Megelőző Stratégia a Munkanélküliség 

Felszámolására) 

 

   1998 szeptemberében vezették be a stratégiát a 25 év alatti minimum 6 hónapja regisztrált 

munkanélküliekre számára, mely új kezdést, képzést, újraképzést, szakmai gyakorlatot, 

munkát és támogatást kínál.  

 

Local Government Anti-Poverty Learning Network (A helyi Önkormányzatok 

Szegénység Elleni Tudományos (Tanulási) Hálózata) 

 

      A Combat Poverty Agency – CPA (Szegénység Elleni Küzdelem Ügynöksége) egy állami 

hivatal, mely az önkormányzatoknak tanácsot ad, kutatásokat készít a szegénység és 

kirekesztés elleni harcot illetően.  

 A program célja: a fejlődés támogatása, fórum összehívása, a helyi hatóságok alkalmassá 

tétele az információk átadására, a különböző helyi tapasztalatok cseréje. 
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Spanyolország 
 

 

Terv a kormányzat által nyújtott alapvető szolgáltatásokról  

 

Ez a program évek óta jól működik, változatlan formában. A szociális szolgáltatások 

igazgatási, pénzügyi és politikai alapjait teremti meg.  

 

Az igazgatásban és a politikában kialakuló konszenzus feltételeinek megteremtése, mint pl. az 

egyetértés bizonyos, országos szintű szociális juttatásokban, összhang az anyagi erőforrások 

területi szétosztásában, egy stabil szerkezetet hoz létre, amely garantálja az emberek számára 

a hozzáférést a szolgáltatásokhoz, szakmai és politikai vitafórumokhoz.  

 

Kultúrák közötti szociális közvetítő rendszer  

 

Ez a program olyan embereknek segít, akik olyan környezetben élnek, ahol több kultúra van 

jelen, vagy olyan új szociális kapcsolatrendszerben dolgoznak, amelyek kulturális 

sokszínűségre épülnek.  

 

A program szeretné elérhetővé tenni a bevándorló népesség számára, hogy a közös 

erőforrásokhoz hozzáférjenek, részt vehessenek a szociális rendszerben, és pontos felmérések 

készüljenek ezen emberek szükségleteiről, problémáiról.  

 

Integrált foglalkoztatási projekt a fiatalok munkaerőpiacra segítéséhez  

 

Ez a projekt a foglalkoztatásban olyan innovatív tevékenységeket támogat, amelyek segítik a 

komoly nehézségekkel küzdő fiatalok munkához jutását, és csökkentik a veszélyét annak, 

hogy társadalmilag kirekesztetté váljanak.  

 

Koordinált társadalmi beilleszkedést segítő projekt Aldea Moretban  
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A program lehetővé tette az adott környezetben élők életminőségének javulását. Minden, 

adott területen működő intézményt bevont, és céljának tekinti, hogy mindenki számára 

egyenlő hozzáférést biztosítson a szociális védelmi rendszerhez.  

 

 

Svédország 

 
 Nagyvárosi szegregáció elleni helyi fejlesztési megállapodások  

 
A parlament 1998-ban fogadott el egy új nemzeti politikát a nagyvárosi problémák kezelésére. 

Ezzel egyidőben helyi fejlesztési megállapodásokat vezettek be az új politika végrehajtására. 

Széles körben megalapozott intézkedések szükségesek ahhoz, hogy egy kerületben 

felszámolják a szegregációt. Részvételt és együttműködést kíván meg a lakosok, az üzleti 

szféra, az önkéntes szervezetek, helyi hatóságok, központi intézmények és a média részéről. 

A nagyvárosi problémák kezelésére kidolgozott program célja, hogy megszövegezze és 

finomítsa az együttműködési stratégia eszközeként működő helyi fejlesztési 

megállapodásokat. Egy ilyen megállapodás áll magából a megállapodásból, mint fő részből, 

és számos függelékből. A fő rész kijelöli a helyi intézményrendszer és a központi kormányzat 

kötelezettségeit. A függelék cselekvési terveket, együttműködési megállapodásokat és jövőre 

vonatkozó tervezeteket tartalmaz. Az akciótervek alapvetően az egyes területek fejlesztési 

programját tartalmazzák, és egy leírást a jelenlegi helyzetről.  

A fejlődés mértékét nehéz meghatározni. A foglalkoztatási arány 1998 és 2000 között 4, 7 

százalékkal emelkedett, a többi, programba be nem vont területen csak 1, 9 százalékkal. A 

szociális támogatásokból élők aránya 1998 és 2001 között 4 százalékkal csökkent, a többi, 

programba be nem vont területen csak 0, 7 százalékkal.  

 

Szociális szolgáltatásokhoz, felsőoktatáshoz és a kutatáshoz kapcsolódó  Projekt 

 

A projekt célja, hogy erősítse az együttműködést a kutatás, az oktatás és a gyakorlatba történő 

szociális munka között, megerősítse a munkakapcsolatot az egyetemek és a helyi hatóságok 

között. A projekt 2002 és 2005 között működik. 

 

Drogmegelőzés a nagyvárosokban 
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A drog előbb terjed el a nagyvárosokban, mint az ország többi részében. A cél, hogy 

partnerségben dolgozva egyensúlyt találjanak a megelőzés és a kezelés között. Hatékony 

módszereket kell kifejleszteni, a pilot projektet integrálni kell a városok napi életébe.  

Fő célok: 

 a drogfogyasztók számának csökkentése 

 a visszaesők számának csökkentése 

 gyerekek, tinédzserek, és fiatal felnőttek felé negatív képet sugározni a drogról  

 a drog mennyiségének csökkentése az iskolákban és a szórakozóhelyeken 

 

A program három városban működik: Stockholm, Göteborg Malmö 

 

Helyi projektek 

 

 Anyagi koordináció Hisingenben: tartós munkanélküliek segítése 

 Munka és fejlesztési központ Malmöben: tartós munkanélküliek munkába segítése 

vagy képzésük biztosítása 

 Innovatív eszközök a hajléktalanok támogatására Stockholmban és Göteborgban: 

Cél, hogy felhívják a figyelmet a hajléktalanok támogatásának erősítésére.  

 Tartós munkanélküliek segítése Stockholmban, munkaerő-piaci belépésük 

támogatása 

 

 

Dánia 
 

Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok integrálása a munkaerőpiacra- Brondby esete 

 

Ezt a kísérleti projektet 2000-ben hozták létre, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű 

fiatalokat integrálja a munkaerőpiacra vagy az oktatásba.  

Kilenc helyhatóság vesz részt a projektben. A célcsoport olyan 16-25 év közötti munkanélküli 

fiatalokból áll, akiknek nehézséget okoz, hogy belépjenek a munkaerő-piacra vagy az 

oktatásba. A folyamat során ezeket a fiatalokat a munkahelyükön kívül önkéntesek 

támogatják, a munkahelyükön pedig mentorok segítik a beilleszkedésüket. 
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 A projektek nagyon pozitív eredményeket hoztak.  

Brondby egyike a projekt résztvevőinek. 2001 augusztusában a helyi hatóságok létrehoztak 

egy fiatalokat segítő egységet, ami 16-25 év közötti fiatalokat támogat, partnerségben egyes 

adminisztratív egységekkel, iskolákkal, kulturális intézményekkel, és különböző cégekkel.  

Számos szociális munkás és gyermekgondozó is kapcsolódott a projekthez, és közel 100-150 

cég. 

 

Törvényi védelem a legsebezhetőbbeknek 

 

A projekt célja, hogy biztosítsa a dán törvénykezésben a legsebezhetőbbek védelmét.  

A projektet Koppenhágában, Odenseben, Aarhusban és Aalborgban vezették be. A cél az, 

hogy ezek az emberek meg tudják fogalmazni igényeiket és elvárásaikat a szociális 

rendszerrel szemben.  

A projekt törekszik arra, hogy új módokat fejlesszen ki, amelyek biztosítják, hogy a 

szociálisan hátrányos helyzetben lévők és a marginalizált személyek ugyanúgy hozzáférjenek 

a szociális szolgáltatásokhoz, mint a többiek. 

A projekt részét képezik a hajléktalanok számára kialakított szálláslehetőségek, visszaesők 

kezelése, szellemileg visszamaradottak segítése, pszichiátriai kezelések nyújtása, és 

egészségügyi szolgáltatások. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szolgáltatások 

igénybevevőivel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. 

 

Társadalmi egyenlőtlenség az egészségügyben – Horsens helyhatóság esete 

 
 2001 decemberében Horsens helyhatóság elfogadott egy egészségügyre vonatkozó tervet a 

2002-2005-ös periódusra. A terv célja, hogy a legsebezhetőbbek részére jobb egészségügyi 

ellátást biztosítson, és felszámolja az intergenerációs átörökítés negatív hatásait.  

A terv fókuszál: - a veszélyfaktorokra (alkohol, dohány, visszaesés, étrend, testmozgás) 

     -veszélyeztetett korcsoportokra (gyerekek, fiatalok, idősek) 

          -veszélyeztetett környezetre (iskolák, munkahelyek, helyi közösségek) 

 

A munkába aktívan bele kell vonni a helyi lakosokat is, a helyi közösségekre kell alapozni, az 

állampolgárok, társulások és a politikusok közötti dialógusra építve.  
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Nők elleni erőszak 

 
A nők elleni erőszak megszüntetésére folytatott harcnak sok összetevője van, amelyek 

kiegészítik egymást. Ez magában foglalja, hogy az erőszakot nyilvánosságra kell hozni, 

szolgálatokat kell létrehozni az áldozatok és az elkövetők számára is, és láthatóvá kell őket 

tenni. 

2002 novemberétől 2003 júliusáig a kormány működtetett egy akciótervet a nők elleni 

erőszak megfékezésére. 

A terv konkrét eredményei: 

 a rendőrség vezérletével Nestvedben létrehoztak egy helyi fórumot 

 Koppenhágában kulcsembereket képeztek ki olyan specifikus tudással, hogy segíteni 

tudjanak az erőszaktól szenvedő családoknak 

 Holsebroban felállítottak egy munkacsoportot egy otthoni erőszakról szóló nyílt nap 

előkészítésére  

 információs központ létrehozása Esbjergben 

 
 

Hollandia 
 

Kísérletek szociális aktiválásra 

 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium igyekszik megakadályozni a munkaerő-piacra, 

bejutni képtelenek társadalmi kirekesztődést, és támogatja integrációjukat a foglalkoztatásba. 

1996 és 2001 között számos helyhatóság kísérleteket dolgozott ki arra, hogy ezen csoportok 

részére aktivizáló eszközöket dolgozzon ki, partnerségben jóléti szervezetekkel, önkéntes és 

visszailleszkedést segítő szervezetekkel, és gyakran magukkal a kliensekkel. 

Ezen aktivizálódást segítő kísérletek alatt a társadalmi kirekesztés csökkent, erősödtek a 

munkaerő-piaci pozíciók, és a kísérlet résztvevői sokkal aktívabbá váltak. A helyhatóságok a 

próbaidőszak letelte után is folytatják megkezdett programjaikat. 

A program sikere abban rejlik, hogy nagy támogatásnak örvend a helyhatóságok részéről, 

összekapcsolódik a szegénység elleni küzdelemmel, és célul tűzi ki a szociális kohézió 

erősítését a városok és vonzáskörzetük között. A szociális aktivizálódás folyamatba most 

próbálnak bevonni olyan csoportokat, akik szintén részesülnek szociális juttatásokban. 
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Adminisztratív együttműködés az iskoláskor előtti gyermekgondozó intézmények és az 

általános iskolák között Hertogenboschban  

 

Az együttműködés célja, hogy a gyermekek számára töretlen fejlődési pályát biztosítson 0 és 

12 éves kor között. Hertogenbosch helyhatóság célja, hogy a gyermekgondozó intézmények 

az általános iskolán belül kapjanak helyet. Az együttműködés az elmaradottabb területeken 

valósul meg, a célcsoportja a 2 és 5 év közötti gyermekekből áll. Főként azokra a 

gyermekekre fókuszál, akik valamilyen hátránytól vagy lemaradástól szenvednek, illetve 

olyan gyerekekre, akik valamilyen etnikai kisebbséghez tartoznak.  

 

Integrált támogatás az eladósodottaknak Arnhemben és Dordrechtben 

 
Ez a támogatási rendszer olyan pénzügyi-technikai segítséget kíván nyújtani, ami megelőzi az 

újabb adósságok kialakulását. A Nemzeti Program az Eladósodottak Integrált Támogatására 

tartalmaz egy hivatkozási alapul szolgáló modellt, amit pénzügyi-technikai, pszichológiai-

szociális szempontok figyelembevételével fejlesztettek ki.  

A két helyhatóságban, Arnhemben és Dordrechtben működő szolgálatok munkáját mindig az 

egyéni helyzetekhez kell igazítani. A hitelezők igénye és az adósok helyzete döntő abban, 

hogy a szolgálat mit fog javasolni.  

 

 

Görögország 
 
 
Helyi fejlesztés és szociálpolitika – Arkhanes város példája 

 

Arkhanes város esete görög és európai szinten is figyelemreméltó. Összetartó helyi közösség, 

a humánerőforrás minél teljesebb kihasználása, és a szociális kohézió megteremtése volt a cél. 

A helyi gazdasági kezdeményezésre megkülönböztetett figyelmet fordítottak, és így 

hozzájárultak ahhoz, hogy helyben sok kis- és középvállalkozás jöjjön létre. Az erőfeszítések 

eredményeként az elmúlt tíz évben jelentős gazdasági növekedés tapasztalható, közben pedig 

állandó küzdelem folyik a társadalmi kirekesztés felszámolásáért és a helyi életszínvonal 

fejlesztéséért.  

A kezdeményezés további összetevői: 
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-a legkiszolgáltatottabbak csoportok segítése 

-gyermekfelügyelet megoldása 

-egészségügyi ellátás javítása 

-kulturális események szervezése 

-anyagi, szociális és lelki támogatás az időseknek 

 

Lakossági Szolgáltató Központok – a hozzáférés biztosítása a közigazgatáshoz 

 

Ezek a központok szerves részei a helyi önkormányzati intézményrendszernek, feladatuk, 

hogy közigazgatással kapcsolatos információt juttassanak az igénylőknek. 

 

A központok az Internetet is használják, hogy más ügynökségek weboldalairól információkat 

gyűjtsenek össze, és továbbítsák a nyilvánosságnak. 

Eddig 756 központ nyílt országszerte, és 791 üggyel foglalkoztak. A célkitűzés az, hogy ezt a 

számot év végéig ezerre növeljék. 

 

A Help at Home program (Segítségnyújtás otthon) 

 

A program célja, hogy az idős és a fogyatékossággal élő emberek: 

 otthon maradhassanak megszokott fizikai és szociális környezetükben 

 az intézményesített gondoskodást és a társadalmi kirekesztést elkerüljék 

 életminősége javuljon. 

A program által létrehozott minden egységnél dolgozik egy szociális munkás, aki felel a 

koordinációért, és egy-kettő nővér illetve egy-három fő, aki otthon segít.  

A program célszemélyei azok az idősek, akik tartósan egyedül vannak, vagy néhány órára 

hagyják őket magukra, illetve azok, akik képtelenek saját maguk ellátására.  

 

Több, mint 800 segítő egység jött létre, amelyeknél összesen több, mint 3000 ember dolgozik. 

Az Egészségügyi Minisztérium jelenleg 500 multifunkcionális járművet bocsát az egységek 

rendelkezésére, és ezt a továbbiakban 250-el kívánja növelni.  

 

 

Egyesült Királyság 
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Az Egyesült Királyság Nemzeti Cselekvési Terve bemutat néhány olyan jó kezdeményezést, 

amelyet remélhetőleg más országok szakértői is hasznosíthatnak. 

 

Közösségi Jogi Szolgálat 

Ez a program ingyenes jogi segítséget nyújt azoknak akik nem tudnának megfizetni egy 

ügyvédet jogi ügyeik intézéséhez. 

Ez az Angliában és Walesben működő program olyan típusú jogi problémákra koncentrál, 

amelyek befolyásolják az emberek életét, mint lakásügyek, adósságok, jóléti szolgáltatások, 

munka, közösségi ellátás, migráció, mentálhigiénia és a fogyasztás. Az elmúlt évben 

négyszázezer emberen segítettek.  

 

Hajléktalanokat Segítő Egység 

 

A Hajléktalanokat Segítő Egységet 1999-ben hozták létre azzal a céllal, hogy a lehető 

legalacsonyabbra csökkentse a hajléktalanok számát, 2002-re legalább kétharmadra. A 

program sikerét mutatja, hogy 1998 óta a hajléktalanok száma jelentősen csökkent, amely 

nagy mértékben köszönhető a bevont önkénteseknek.  

 

Egyes, többszörösen hátrányos helyzetű területek regenerációját, Célzó Nemzeti 

Stratégia  

A 2001-ben létrehozott program a regionális különbségek mérséklésére jött létre, olyan 

hosszú távú célkitűzésekkel, mint a munkanélküliség és a bűnözés csökkentése, az 

egészségügyi, képzettségi és lakáshelyzet javítása, a központi intézkedések mellett helyi 

kezdeményezésekkel.  

 

Gyermeküket Egyedül Nevelő Szülők Támogatási Programja Skóciában 

 

2001-től 2004-ig a program 24 millió fontot szán arra, hogy segítse a gyermeküket egyedül 

nevelő szülők továbbképzését, és anyagi segítséget nyújtson a gyermekneveléshez. A szülők a 

program nyújtotta lehetőségekről egy külön információs kiadványból értesülhetnek.  

 

              

 22


	Finnország
	Olaszország

	Spanyolország
	Kultúrák közötti szociális közvetítő rendszer
	Integrált foglalkoztatási projekt a fiatalok munkaerőpiacra 
	Svédország


	Nagyvárosi szegregáció elleni helyi fejlesztési megállapodás
	Dánia

	Társadalmi egyenlőtlenség az egészségügyben – Horsens helyha
	Nők elleni erőszak
	Hollandia

	Kísérletek szociális aktiválásra
	Integrált támogatás az eladósodottaknak Arnhemben és Dordrec
	Görögország



